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Underbar berättelse på rim om den ivriga räven som ger sig ut på
äventyr i skymningen. Textens finurliga rytm är en fröjd att läsa om
och om igen och de vackra, djupa bilderna av räven i skogen
förtrollar. En bok man vill läsa varje kväll hela sommaren lång.

Charmigt om försiktiga riddare som får den otacksamma uppgiften
att ”rädda” prinsessan från drakens grotta. Det är kanske inte de
bästa riddarna som fått uppdraget och prinsessan är inte särskilt
sugen på att bli räddad. En ovanlig och humoristisk riddarsaga som
kan roa läsare i alla åldrar.

Azin är en liten fågel som längtar efter att flyga men i staden där
hon bor har ugglan bestämt att ingen får flyga för att det är för
farligt! Azin lär sig flyga i smyg och ifrågasätter Ugglans styre. En
bok om att våga tänka själv, säga ifrån och om längtan.

En gång om året, på våren, kommer Bulqash på besök och leker
med de vilda kaninerna. Leken är upp och ner, spännande och
underbar. När de har lekt färdigt bjuder de vilda kaninerna Bulqah
på te och tillsammans har de en lugn stund innan det är dags att ta
farväl till nästa gång de ses. En annorlunda bilderbok som är rolig
och mysig att läsa tillsammans.

Hedda önskar sig bara en sak i livet och det är att få en alldeles egen
hund. Så när Hedda fyller åtta år och det inte finns en hund i något
av paketen blir hon besviken men hon bestämmer sig för att visa
sina föräldrar att hon skulle bli en jättebra matte. Hedda bestämmer
sig för att skriva en hundbok om allt hon kan om hundar, då kanske
föräldrarna kan övertalas att köpa en hund.

Bim är nervös för att börja mellanstadiet efter sommarlovet. Hon
önskar att hon var en normal person med en helt vanlig familj. Hela
sommaren har hon bara umgåtts med sin knäppa mamma och då är
det svårt att komma ihåg hur man beter sig. Bims bästis har hittat en
ny bästis så Bim måste hitta nya kompisar när skolan börjar. Men
det blir inte så farligt som hon tänkt sig och när ett mysterium
uppstår i skolan, blir hela klassen engagerad och det är en ganska
bra klass Bim går i trots allt. Rolig och mysig läsning.

Det här är en annorlunda, berättande faktabok om vår jord och
närmare bestämt om tiden från jordens födelse fram tills nu. Det är
en vacker bok som på ett roligt och pedagogiskt sätt tar med läsaren
på en resa genom tiden med tidslinje och allt! Det är en bok som
lämpar sig för högläsning och samtal och den är mysig att läsa
samtidigt som man lär sig om jordens hisnande historia.

Det är sommarlov och syskonen Sam och Sara har tråkigt.
Föräldrarna är upptagna med familjens restaurang och har inte tid
med dem. Så pappa bestämmer sig för att berätta om släktens
hemlighet, nämligen att farmor och farfar hade ett hemligt
laboratorium i källaren där de undersökte allt möjligt övernaturligt.
Den här sommaren blir det syskonen som tar över källaren och
upptäcker saker och varelser som de aldrig trott på tidigare. En
gullig ny bokserie om spöken.
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Berättelsen om Anne på Grönkulla återberättad i en ljuvlig och rikt
illustrerad kapitelbok, med några rader text på varje sida och vackra
bilder att förlora sig i. Trots det lättlästa formatet tappar man inte
känslan från originalboken. Första delen i en bokserie som passar
för att läsa själv om man har kommit igång med läsningen.

När de nyblivna kompisarna Max och Sofia följer efter en envis
fiskmås så hittar de en övergiven segelbåt gömd i skogen. Barnen
kliver på och som av magi startar båten av sig själv och seglar i väg
till havs! Det visar sig att fiskmåsen och segelbåten tar dem till
Hawaii för att några utrotningshotade havssköldpaddorna behöver
hjälp. Äventyr och klimattänk i samma bok och del ett i en ny
bokserie som kan locka läsare i lågstadiet.

Wilma har alltid känt sig som en utböling i sin familj, möjligtvis för
att alla utom hon är trollkarlar och häxor. När hennes föräldrar
tvingar i väg henne på ridläger tänker hon rymma men det visar sig
att det egentligen är ett trolleriläger hon skulle till och äntligen ska
hon lära sig att behärska magi. En knasig och magisk berättelse om
ett annorlunda sommarlov.

Ett nytt äventyr och en ny bokserie av Adam Blade som skrivit de
populära böckerna om Beast Quest. I det här spännande och
snabblästa rymdäventyret får vi träffa Harry och Ava som är de
enda som kan rädda rymdstationen och dess invånare mot det
främmande hotet. Stilen och tempot på berättelsen känns igen från
Beast Quest.

Harriet reser mellan huset i franska Rivieran, lägenheten i Madrid
och sommarhuset i Sverige med sin upptagna mamma. Mamman blir
ofta nostalgiskt om kvällarna och berättar historier om Harriet när
hon var liten som Harriet inte kan minnas eller känna igen sig i.
Varför vill mamma aldrig svara på några frågor om sitt förflutna och
varför låter det som om hon pratar om någon annan person när hon
pratar om Harriet? Lågintensiv spänning som fängslar!

För tolv år sedan genomfördes ett vetenskapligt experiment som
misslyckades och gjorde att en grupp barn föddes med
djurmutationer. Nu är dessa barn jagade, Men varför? Och av vem?
Action från första sidan i denna korsning av serieroman och
kapitelbok.

Sandra ska börja i sexan till hösten och då gäller det att skärpa sig
och inte märkas för mycket. Men redan under första besöket på den
nya skolan gör Sandra bort sig och under resten av sommarlovet
följer den ena katastrofen på den andra. En varm berättelse om
vänskap, kärlek och jobbiga syskon.

I en tid då det fanns gott om pirater, skattletare, handelsmän och
andra sjöfarare får vi träffa tioåriga Embla. Hon längtar ut till havs,
men har alltid fått höra att det inte är något för flickor. Ödet vill
dock annorlunda och plötsligt befinner sig Embla ombord på ett
fartyg som tillhör den fruktade piraten Järnhand.
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Första seriealbumet av fyra om systrarna Gyllenspets. Det är trevlig
läsning om tre väldigt olika systrar som måste samarbeta för att lösa
ett mysterium. I den här första delen är det fokus på storasyster Sara
och hennes återkommande dröm som på något sätt hör ihop med
mammans förflutna. En första inblick i en rolig och vacker
serievärld som man gärna återkommer till.

En serieadaption av Roald Dahls Häxorna skriven och illustrerad av
en rutinerad serieskapare som lyckas göra häxorna lika rolig som
originalboken men med ett eget uttryck och det lockande
serieboksformatet.

Veras krig är en fiktiv berättelse om en sann historia som känns
skrämmande aktuell idag. Vi befinner oss i Leningrad 1941 när
tyska armen precis har belägrat staden och livet för Vera och hennes
familj blir aldrig det samma igen. Med ett rakt språk och barnets
skarpa blick levandegörs de hemska åren som belägringen pågår
tills de som har överlevt svälten och de hårda vintrarna kan
evakueras.

En spännande äventyrsroman för mellanstadiet. När Gustavas
storebror försvinner, är hon den enda som betvivlar att han
verkligen är död. Gustava kläs ut till pojke för att ta över sin brors
arbete på järnvägen så att hon kan hjälpa till med att försörja
familjen. Men Gustava har egna planer, hon tänker ta sig till platsen
där brodern försvann och försöka hitta honom. Föräldrarna har alltid
berättat sagor om väsen och varelser från deras hemtrakter i
Tornedalen, kan det vara så att det fanns korn av sanning i deras
märkliga sagor?

Bästa vännerna Manda och Malin går i nian och bor i ett litet
samhälle. De spenderar sin tid med att cykla omkring och hoppas att
något ska hända – Helst av allt vill de bli kära. En berättelse om att
känna sig liten och vuxen på samma gång, om föräldrar som inte
fattar något och om den svåra balansgången mellan att veta hur
mycket man ska offra för att skaffa sig en pojkvän.

Daunis Fontaine, ”halv” stammedlem och före detta hockeyhopp
har precis lagt planerna på att lämna hemstaden för studier på hyllan
på grund av hennes mormors plötsliga sjukdom. När ett tragiskt
mord sker i hennes närhet blir hon indragen i en hemlig
polisutredning. Daunis måste ljuga för alla hon älskar samtidigt som
hon är osäker på om hon har gjort rätt val. Är Daunis inblandning i
polisutredning det bästa för henens nära och kära och för
stammedlemmarna? En oerhört fängslande roman som man
omöjligt kan släppa.

När den enda öppet homosexuella killen i hela skolan blir vän med
(och hemligt förälskad i) skolans rugbystjärna blir hans kompisar
lite oroliga för att han ska få sitt hjärta krossat eller att något värre
ska hända honom men kärleken övervinner allt eller? Varmt och
romantiskt! Nu har den också precis blivit Netflix-serie som är om
möjligt ännu bättre än boken.

När Bea rymmer hemifrån två månader innan studenten tror alla att
hennes bror Ezra vet var hon är. Han blir i stället lämnad, ovetande,
med en våldsam styvfar och en känslokall mamma. Men en hemlig
mejladress har Bea trots allt lämnat honom och boken berättas
genom de mejl som syskonen skriver till varandra. Det är en fin
roman som växer bit för bit när man får följa syskonens
mejlkorrespondens och samtidigt lära känna dem och deras svåra
uppväxt. Välskrivet och med karaktärer som man känner med.
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Det är våren 2020 och Liv måste isolera sig eftersom hon kysst en
kille som visat sig ha covid. Men utanför hennes lägenhetsdörr
dyker Dag upp och de lär känna varandra. Dag har en hemlighet
som kommer att lämna läsaren bedrövad men den här varma,
intensiva, boken lyckas vara rolig, romantisk och sorglig på samma
gång. En charmig historia att sträckläsa på sommarlovet.

I den här boken får vi möta Lux som bor i Malmö, ett annat Malmö
än den vi känner till. I Lux Malmö finns det magi, farlig magi som
tar över gatorna i mörkret: Men det finns också de som kan
kontrollera magin, som har egen magi som Lux och hennes farmor
hade. I början av boken har Lux farmor precis dött och Lux tänker
ta reda på vem som mördade henne, hon tror att farmoderns död har
kopplingar till den andra Malmö som få människor vet något om. Vi
får läsa om spännande vampyrer, talande statyer, magiska föremål
och farliga bibliotekarier men det hinns också med vänskap,
skolvardag och lite förälskelser. Välskriven svensk urban fantasy
som fängslar och första delen av två böcker om de två olika Malmö.

Vi får lära känna Evie och hennes vänner. De kallar sig för bad
girls, de vill inte vara några duktiga, tråkiga flickor. Boken utspelar
sig i 60-talets Texas och bad girls från den dåliga sidan av stan har
lågt status i samhället. När en rik kille från rätt sida av stan hittas
död vid drive in-bion så måste Evie och hennes kompisar hålla tyst
och hålla ihop för de vet att ingen skulle tro på dem om de berättade
vad som hände den där kvällen. En spännande bok som med många
oväntade vändningar håller läsaren i sitt grepp hela vägen till slutet.

